
Objectius

 Conèixer i reviure els efectes sobre les persones del greu conflicte que va patir el nostre país 
entre 1936-39.

 Conèixer de quina manera la gent,  tot i estar en unes condicions extremes, busca i troba 
altres maneres d’organitzar-se de manera col·lectiva per a millorar les seves condicions de 
vida.

 Aprofundir sobre les conseqüències que l’aparició i existència del feixisme va tenir sobre la 
totalitat de la població civil.

Descripció de l’activitat 
 
L’alumnat  reviurà  la  guerra  civil  a  Barcelona  a partir  de les  visites   realitzades a  diferents 
escenaris de la Guerra civil a aquesta ciutat:  Turó de la Rovira, hotel Ritz, Cinema Coliseum, 
Plaça Nova refugi 307 del Poble Sec.  Realitzarà activitats abans, després i durant la sortida i 
haurà de presentar un reportatge i una presentació amb suport visual que exposarà als companys 
i companyes de classe.

Fonts i recursos emprats 

Les activitats proposades comporten treballar amb fonts de diferent tipologia: , entre les quals 
es compta la visita al refugi 307 del Poble Sec. 

Àudio: La guerra cotidiana
http://www.ivoox.com/guerra-cotidiana-audios-mp3_rf_257927_1.html ( 69’22” )

Dossier de premsa ( Actes commemoratius dels bombardejos a Catalunya 1936-1939 
http://www.barcelonabombardejada.cat/files/dossier_com.pdf?
phpMyAdmin=fb99d67e06f99d67c41527c19f1aaf40

La lluita per l’oportunitat de viure  d’ Isabel Segura, (Eines de memòria, 4)
http://www20.gencat.cat/docs/memorialdemocratic/08_Memoria_escrita/01_documents/Eines
%20Memoria%204.pdf

Guerra Civil a Catalunya, Veus dels sense nom, Gemma Tribó i d’altres (Eines de memòria 1)
http://www20.gencat.cat/docs/memorialdemocratic/08_Memoria_escrita/01_documents/guerr
a_civil_veus_sense_nom.pdf

La Canalla(ada)  és un documental, dirigit per Pablo Tulián i Nicolás Escobar, que recull 
testimonis de l’atac aeri
http://www.tv3.cat/videos/358659
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31046&p_ex=la%20canalla%20(da) ( 31’37” ) 
( d’aquesta adreça el podeu descarregar ).

http://atlasdepoesia.blogcindario.com/2006/02/00060-jose-agustin-goytisolo.html
Informació i poemes de José Agustín Goytisolo 

VILLARROYA I FONT, J.: Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil  ( 1936-1939 )
( fragment ) .Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’or. 

La vida quotidiana a Barcelona durant la guerra civil
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Temporització

De 6 a 8 hores (inclosa la visita) depenent del temps emprat per a les exposicions orals. 
Alumnat a qui s’adreça especialment

Està adreçada a 4rt d’ESO , dins el crèdit comú, tot i que per la quantitat de materials que hi ha  
disponibles, es podria ampliar treballant altres aspectes i fent altres sortides a un Crèdit de Síntesi  
de 4rt. que es podria fer interdisciplinari.
.

Aspectes didàctics i metodològics 

L’activitat que es proposa està pensada per treballar-la dins el tema de la Guerra Civil al 4rt.  
d’ESO, per tant l’alumnat ja tindria coneixement general de l’origen i el desenvolupament del 
conflicte.  
Triem per treballar la vida quotidiana a BCN durant el conflicte i  li dedicarem dues sessions per  
preparar  la  visita,  una  sessió  per  a  la  visita  ,  una  sessió  a  l’aula  per  veure  i  treballar  el  
documental:  La Canalla  (da )  i  de  3  a  6  més per a  les  exposicions  orals.  El  reportatge,  la  
presentació de diapositives i la preparació de l’exposició oral l’hauran de preparar fora d’hores  
de classe.

Així doncs hi ha tres blocs d’activitats: 1. Motivació i preparació de la sortida, 2. Sortida, 3.  
Cloenda i exposicions orals.

1. Motivació i preparació de la sortida:

1ª sessió

1.1 A partir de l’àudio:  “ La guerra cotidiana  “on un grup de dones ens expliquen les seves 
experiències en una ciutat en temps de guerra(recerca d’aliments, la por als bombardeigs, el 
patiment i l’angoixa), han de respondre un qüestionari, que s’hauria de corregir al final de la 
sessió

2ª sessió

1.2 Elaboració d’un eix cronològic sobre els bombardeigs que hi va haver a la ciutat de Bar
celona durant la guerra civil. Si voleu que el facin amb l’aplicatiu dipity en el dossier de tre
ball, els alumnes hi tenen orientacions sobre com fer-ho.

3ª sessió

2. Durant la sortida :
                
La sortida està pensada per una durada de tot el dia.  Començaríem al Turó de la Rovira, d’allà,  
amb la L IV del metro aniríem fins a la plaça Urquinaona per acostar-nos a l’hotel Ritz. Des d’allà 
aniríem al Cinema Coliseum, AV CORTS CATALANES 595-599  i aquí tancaríem el matí. Dinaríem 
tranquil·lament a la Pl. Nova, i començaríem a la tarda a St. Felip Neri, per acabar amb el plat  
fort  del  Refugi  307.  L’alumnat  haurà  de  situar  cada  punt  d’aquest  itinerari   al  plànol  de 
Barcelona, prendre apunts de les explicacions corresponents, i fer fotografies per il·lustrar els 
treballs finals. En alguns llocs també hauran de llegir textos relacionats amb els fets succeïts i en 
el refugi 307 hauran de dur a terme les activitats que els indiquin els/les guies del MHC.

4ª sessió

3. Després de la sortida :

3.1 Veure, respondre un qüestionari i comentar el documental: La Canalla (da) ( 31’:37’’ ).

3.2 Acabar el reportatge i preparar l’exposició oral. 
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 El reportatge ha de ser un treball escrit  explicant la guerra civil a la reraguarda de 
la ciutat de Barcelona prenent com a referència tots els llocs visitats. Una part del 
reportatge  consistirà  en  explicar  les  seves  impressions,  sensacions  i  sentiments 
durant l’estada al refugi a causa d’un bombardeig, segons el punt de vista del rol 
que  representin  dintre  del  seu  grup:  nen/a,  noi/a,  avi/àvia  o  mare.  Aquest  rol 
l’haurà de consensuar cadascú en el seu grup. Aquests treballs en grup els hauran de 
fer fora de classe. A més a més del reportatge de grup, individualment hauran de 
lliurar les activitats realitzades el primer dia, el plànol de Barcelona amb els llocs 
visitats situats i el qüestionari del vídeo: “ La canalla (da) “ corregit i passat a net, 
així com el de l’àudio: “ La guerra cotidiana “.

 L’exposició oral l’hauran de fer només d’un apartat dels estudiats durant l’itinerari. 
Els haureu d’indicar sobre quin punt o punts haurà de treballar cada grup. Proposem 
treballar  només  un  aspecte  amb  la  finalitat  que  aprofundeixin  i  perquè  les 
exposicions no siguin massa llargues, o superficials i repetitives.

* Proposem que aquest bloc d’activitats la realitzin fora d’hores de classe, donant-los-hi temps 
suficient perquè ho puguin realitzar.

3.3 Acabades totes les exposicions es farà una valoració oral de l’activitat en el seu conjunt.

Les activitats les faran individualment, excepte les lectures que les faran en grup així com el  
projecte final, la presentació de diapositives i l’exposició oral

Competències, continguts, procediments/habilitats que es treballen de forma 
destacada
 
Competències

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 Competència social i ciutadana.

Continguts
 La guerra civil espanyola a la reraguarda. barcelonina
 Les fonts històriques.
 Els espais barcelonins de memòria històrica.
 El refugi del Poble Sec

Processos
 Observació.
 Visita
 Anàlisi de fonts primàries.
 Anàlisi de fonts secundàries.
 Identificació de categories temporals.
 Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts

Material de treball per a l’alumnat

El trobareu al material descarregable de l’aplicatiu ARC: dossier_treball_vida_quot.doc

Altres documents :

Materials didàctics del Museu d’Història de la ciutat per a alumnat de secundària
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/dossier_refugi307_secundaria.pdf

Materials de consulta per a l’alumnat ( aquests enllaços els alumnes també els tenen al seu 
dossier de treball :
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Imatges: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/chcc/menuitem.444bc44819b2ed53dea70875b0c0e1a0/?
vgnextchannel=fca231e0c541b210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextoid=f
ca231e0c541b210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

http://cultura.gencat.net/anc/sdanc/llista_documents.asp?tipuscerca=dossier&codidossier=7

http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancImatgesNT/N/85886_1.jpg

Guia d’història urbana del MUHBA :
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/9_Planol_defensa_b.pdf

Testimonis sobre el bombardeig de l’Escola del Mar
http://www.324.cat/noticia/524265/cinema/Un-documental-recupera-la-historia-de-lEscola-
del-Mar-gracies-al-testimoni-de-diferents-generacions

http://memoriadelsbarris.blogspot.com.es/2012/02/90-anys-de-lescola-del-mar.html

http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_35144087_1_
1214379566,00.html?accio=detall&home=HomeBCN&nomtipusMCM=Noticia

Video sobre Juan Agustín Goytisolo ( veure aquest fragment: de 7’52” a 10’14” ):
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3588
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